Uchwała Nr 103/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów
na lata 2012-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr 97/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2011 roku w
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2012-2020:
1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy
Finansowej” i otrzymuje on brzmienie zgodne z Załącznikiem w niniejszej Uchwale.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy
Finansowej” ” i otrzymuje on brzmienie zgodne z Załącznikiem w niniejszej Uchwale.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Mirosław Szyda

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 103/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 lutego 2012 roku
Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:
1) Wprowadzono zmiany w wartościach planu dochodów i wydatków dla 2012 roku
zgodne ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 102/12 z dnia 28 lutego 2012 roku w
sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów oraz
wcześniejszymi zarządzeniami.
2) W pozycji 2. „Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przy udziale
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” dla lat 2012, 2013 wprowadza się wartości
zgodne z załącznikiem nr 2 „wykaz przedsięwzięć WPF”, tj. dla 2012 roku – kwota 8.805,00
zł, dla 2013 roku – kwota. 14.925,00 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:
1) w związku wnioskiem Województwa Mazowieckiego o wydłużenie realizacji projektów:
- dla zadania „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" wydłuża się okres
realizacji projektu do roku 2013 (limit na 2013 rok – 11.640,00 zł; łączne nakłady
finansowe 18.015,00 zł);
- wprowadza się do wykazu przedsięwzięć WPF zadanie „Dotacje celowe przekazane do
samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jst - projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności
województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu" – z okresem realizacji na lata 2011-2013 i limitem wydatków w 2012 roku –
5.236,00 zł oraz 2013 roku 3.285,00 zł, łączne nakłady finansowe – 14.220,00 zł;
2) w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna,
Podgórna, Laskowska, Regucka - Zadanie IX” wprowadza się limit wydatków dla 2012 roku
w kwocie 17.000,00 zł.

